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Oleksandr Horbovyi  

MEMORIALIZATION OF THE FIGURE OF T. H. SHEVCHENKO IN THE CONTEXT 

OF GREAT HYDRAULIC CONSTRUCTION ON THE DNIPRO RIVER (1963–1976) 

 

The article describes celebrations in honor of Taras Shevchenko memory, which were taking 

place during the creation of the Kaniv Hydroelectric Power Plant (1963–1976). The beginning of the 

construction of Kaniv HPP was timed to the 150th anniversary of the poet's birth. To the 200th 

anniversary, labor veterans brought forward a motion to name the hydroelectric plant after him, but 

it was not accepted. Engineers developed and implemented measures to protect the shore from the 

water in the area of Taras Hill and monumental complex of granite lifting stairs. To the 150th 

anniversary of Kobzar's birth, the first Ukraine open-air museum began to be built on the outskirts 

of Pereiaslav. It preserves some of the architectural monuments from the villages of the Pereiaslav 

and Boryspil regions, which the poet visited near the Dnipro River. Today, the cultural institution 

exhibits the Andrushi Church, which was depicted by Taras Shevchenko in 1845. 

Key words: Kaniv reservoir, the Dnipro River, Pereiaslav region, Kaniv region, hydraulic 

engineering, Taras Shevchenko, Shevchenko's grave, museum. 
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ДОЛЯ ХАТИ СВЯЩЕННИКА П. М. ОСМОЛОВСЬКОГО ІЗ СЕЛА РУДЯКІВ 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРЕЯСЛАВСЬКОМУ 

СКАНСЕНІ: ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ АСПЕКТИ 

 

У статті спростовується інформація про те, що Тарас Шевченко планував придбати 

хату священника Миколаївської церкви Павла Миколайовича Осмоловського в селі Рудяків 

Вороньківської волості Переяславського повіту Полтавської губернії, яка з 1971 р. 

експонується в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

Розглядаються обставини виникнення цього міфу, підгрунтям якого стали дійсні наміри 

поета купити в 1859 р. у землевласника цього села, статського радника Дмитра Андрійовича 

Трощинського 20 десятин землі за 1500 крб. й збудувати хату. Побіжно згадуються й інші 

спроби Тараса Шевченка придбати помешкання в наддніпрянських селах. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, село Рудяків, хата, священник П. М. Осмоловський, 

міф, Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

 

Дослідникам життя Т. Г. Шевченка та й просто шанувальникам творчості поета добре 

відомо, що наприкінці життя Тарас Григорович мріяв придбати землю й збудувати або 

придбати хату в одному з наддніпрянських сіл, над самісіньким Дніпром, обзавестися сім’єю 

і серед розкішної української природи доживати свій вік. Про це Тарас Григорович мріяв іще 

під час заслання, далеко від рідного краю: 

А я так мало, небагато 

Благав у бога – тілько хату, 

Одну хатиночку в гаю, 

Та дві тополі коло неї, 

Та безталанную мою... 

Мою Оксаночку, щоб з нею 

Удвох дивитися з гори 

На Дніпр широкий, на яри 

Та на лани золотополі, 

Та на високії могили,  
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…. Я тілько хаточку в тім раю 

Благав, і досі ще благаю, 

Щоб хоч умерти на Дніпрі, 

Хоч на малесенькій горі («Не молилася за мене…», січень-квітень 1850 р., Оренбург). 

 

…Поставлю хату і кімнату, 

Садок-райочок посаджу, 

Посиджу я і погоджу 

В своїй маленькій благодаті. 

Та в одині-самотині 

В садочку буду спочивати (без назви, 27 вересня 1860 р., Петербург, до збірки творів 

уперше введено у виданні «Кобзарь Тараса Шевченка» (1867), с. 630). 

Т. Г. Шевченко просив допомогти придбати земельну ділянку й побудувати на ній хату 

свого троюрідного брата Варфоломія Григоровича Шевченка (1821–1892), який доводився 

також йому і свояком (молодший брат Шевченка Йосип був одружений із сестрою 

В. Г. Шевченка Мотроною). Відомо, що В. Г. Шевченко, служив управителем маєтку князя 

П. П. Лопухіна в Корсуні. Про намагання знайти підходящу ділянку землі над Дніпром 

йдеться в переписці між ними за 1859–1861 рр.[7]. 

Об’єктом першочергових пошуків, на прохання Т. Г. Шевченка, мав стати правий 

високий берег Дніпра, з якого добре видно річку. Пошуки велися в кількох напрямках 

одночасно. 

Серед перших варіантів – ділянка землі на горі Мотовиловщина поблизу с. Пекарі 

Межиріцької волості Черкаського повіту Київської губернії за сім верст нижче м. Канева. 

Власником Межиріцького маєтку, одного з найбільших в Україні (понад 15 сіл, 22 730 десятин 

землі, близько 5 тис. кріпаків) в цей час був поміщик Никодим  Павлович Парчевський (1812–

1867). Влітку 1859 р. Т. Г. Шевченко кілька разів приїздив у с. Пекарі з наміром придбати 

землю у Н. П. Парчевського. Ця місцевість сподобалася поетові: «Все мені сниться ота 

благодать – і Дніпро, і темний ліс під горою»,  – писав він згодом Варфоломієві Шевченку [1, 

с. 310]. Т. Г. Шевченко вже готувався розпочати будівництво омріяної хати й навіть почав 

домовлятися з братами Йосипом і Микитою, які були теслями, щоб вони взялися за цю роботу. 

Як не мріяв Кобзар оселитися у тутешніх краях, йому цього не судилося. Але 

Н. П. Парчевський усіляко зволікав з продажем землі і зрештою відмовив. Формальною 

причиною відмови стало посилання на те, що він нібито повинен узгодити свій дозвіл на 

продаж землі з київським генерал-губернатором, дійсна причина – небажання мати 

неблагонадійного сусіда в особі Т. Г. Шевченка. 

Після відмови власника Межиріцького маєтку Н. П. Парчевського продати 

Т. Г. Шевченку обрану ним землю на горі Мотовилисі поблизу с. Пекарі В. Г. Шевченко 

почав підшукувати інші ділянки. Таку місцину він нагледів в хут. Забара біля с. Стайки 

Київського повіту Київської губернії (тепер Кагарлицького р-ну Київської обл.), що на той 

час був власністю поміщика Понятовського. В одному з листів (недатований, ймовірно 

листопад 1859 р.) В. Г. Шевченко поінформував Тараса Григоровича про цю місцевість: 

«...Обашморив другий грунт, недалеко од Триполля, на самім краї села Стайок, над 

самісіньким Дніпром, в іменії Пон[ятовсько]го. Там стоїть хуторець... Але ж місце, місце! 

То; мабуть, на всій довжині Дніпра не знайдеться такого. Тілько й біда, то старий упрямий 

Дніпро все потрохи бере щовесни тієї землі, так що, може, годів за 20–30, як не одверне, то 

і зовсім забере той грунт...» [7]. На що 7 грудня 1859 р. отримав відповідь від Т. Г. Шевченка 

з С.-Петербурга: «...поки що торгуйся якомога з Понятовським через того старого економа. 

У Києві у мене нема нікого такого, щоб хто добре знав Понятовського…» [7]. Але й тут поета 

чекала відмова. 

Несподівана пропозиція щодо земельної ділянки надійшла від давнього приятеля 

М. О. Максимовича. Його маєток розташовувався на протилежному від с. Пекарі лівому березі 

Дніпра в хуторі Михайлова Гора поблизу м. Прохорівка Золотоніського повіту Полтавської 
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губернії. Востаннє Т. Г. Шевченко гостював у М. О. Максимовича 13–26 червня 1859 р. і тоді 

господар запропонував Тарасові Григоровичу частину своєї садиби. Але це було не те, чого 

хотілося поетові. З цього приводу він писав Варфоломію Григоровичу: «Максимович у 

Прохорівці уступає мені таке саме добро, як і у Парчевського, тілько що не коло Дніпра...» 

(2 листопада 1859 р., С.-Петербург) або «Видно Дніпро, та здалека, а мені його треба коло 

порога» [1, с. 310]. 

Невдовзі така ділянка знайшлася в с. Рудяків Переяславського повіту Полтавської 

губернії у одному з маєтків статського радника Дмитра Андрійовича Трощинського. Це село 

розташоване у мальовничій місцевості на лівому березі Дніпра, на самісінькому його 

узбережжі. Не зовсім те, що першочергово шукав Тарас Григорович. На правому березі – 

величні гори, на лівому – безкрайня зелена рівнина. Спільного між між ними – могутній 

Дніпро з численними острівцями. Та особливо обирати не було з чого та й Д. А. Трощинський 

був одним із небагатьох поміщиків, що в часи наростання селянських бунтів зголошувався 

продати землю опальному поету. 

Наведемо кілька згадок про це село. За часів козаччини с. Рудяків (на той час Рудяки) 

було вільним військовим селом і підпорядковувалося Вороньківській козацькій сотні 

Переяславського полку. За гетьманства Івана Самойловича селом володів сотник 

Вороньківський Кирило Бройко. Потім – генеральний писар Війська Запорізького Василь 

Кочубей. З 1710 р. монаршею грамотою село віддане у вічне володіння нащадкам Кочубея. На 

той час у селі було 70 дворів. За описом Київського намісництва 1781 р. в Рудякові було 67 хат. 

За описом 1787 р. в селі проживало 257 душ. Село перебувало у власності полковниці Надії 

Потьомкіної [8, c. 93, 270]. До 1858 р. село було власністю колезького секретаря Миколи 

Шиянова, у 1858–1861 рр. – Д. А. Трощинського, який купив землю із селянами у спадкоємців 

Шиянова [10]. У селі в цей час нараховувалося 105 дворів і 945 жителів. Найпримітнішими 

спорудами були кам’яна православна Миколаївська церква, яку збудував пан, та винокурний 

завод. 

Переговори Т. Г. Шевченка з Д. А. Трощинським про купівлю землі тривали з лютого по 

червень 1860 р. У листі від 1 лютого 1860 р. до В. Г. Шевченка Т. Г. Шевченко писав із С.-
Петербургу: «… що то за пан Трощинський… І що то за грунт, що він на пропонує?». Земельну 

ділянку, про яку йдеться в цьому листі, В. Г. Шевченко описав у наступному своєму листі: «У 
Трощинського єсть село по лівому берегу Дніпра; називається Рудяки; коло того села є ліс, 
луг; озера кругом лісом пообростали. Я сам ще не бачив, але мені розказував… Григорович… 

що там такі місця гарні, що, каже, трудно вже їх знайти і понад цілим Дніпром». В середині 
лютого Т. Г. Шевченко допитується у брата: «… чи той грунт у Трощинського над самим 

Дніпром?», а той відписує, що грунт над самим Дніпром, в лісі «тілько що нижче, на лівім 
березі – от ціла біда! Не так далеко видно, як з правого берега» [7]. Ймовірно Т. Г. Шевченку 

вдалося домовитися з Д. А. Трощинським про купівлю землі в Рудяках. Підтвердженням цього 
може стати лист поета до Варфоломія від 18 лютого 1860 р., в якому є такі рядки: «… як і що 
ти зробив з Трощинським… Посилаю тобі нашвидку зроблений план хати…» (його допоміг 

зробити петербурзький знайомий Т. Г. Шевченка, військовий архітектор Ф. І. Черненко). Крім 
плану Т. Г. Шевченко надіслав брату ескізи і схематичні рисунки хати з власноручними 

написами, а ще 1000 крб. на купівлю ґрунту. Згодом перепитував у Варфоломія, чи він отримав 
гроші. 28 березня 1860 р. Т. Г. Шевченко відписав брату, що отримав лист від пана 
Трощинського. Дослідники припускають, що в ньому йшлося про згоду продати Шевченкові 

хату і земельну ділянку за 1500 крб. Варфоломій Шевченко вважав цю ціну зависокою й 
написав про це Тарасу Григоровичу: «… Як полічили ми той ліс, що треба на хату, по твоєму 

плану, то вийшла сума 1110 руб. А ще ж треба і повіточку, і погріб, і горожу – то пахне 
великими грішми. А так як твій план уже змінився, тепер уже не хата, а домичок з скляним 

ганком, то луччє так зробить: у Трощинського єсть хороший дом у Ржищеві, за містечком, над 
Дніпром, в дуже хорошім місці, він купив його разом з селом Рудяками. Він коштує йому 2500 
карбованців, а він продає тобі за 1500. При тім домі єсть вітряк, великий город і проч. По-

моєму, найлуччє було б купить оцей дом. А як часом не вподобається тобі се місце, то у пана 
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Тр[ощинсько]го є грунт інший, над самим Дніпром, в лісі – тілько що нижче, на лівім березі – 

от ціла біда! Не так далеко видно, як з правого берега…» [7]. 
Проте ціна 1500 крб. не злякала Т. Г. Шевченка і він у листі від 28 березня 1860 р. просив 

брата домовитися з Трощинським про внесення коштів трьома рівними частинами до кінця 
1860 р.: «Добре ти зробиш, як поєднаєш мене з паном Трощинським, але спершу поєднай мене 

з Харитою, а потім проси Трощинського, щоб він розклав плату на три часті по 500 
карб[ованців]; до нового 1861 року я виплачу всі 1500 карб[ованців]. Якщо він здасться на се, 
то зараз же пиши мені, бери гроші, приймай добро і хазяйнуй. Ґрунт законтрактуй на 25 літ на 

своє ім’я або на моє, як знаєш…Трощинському сьогодні не пишу, ніколи. Поки що торгуйся з 
ним сам, як тобі Бог поможе. А дуже, дуже добре б було нам укупі вік докоротать над 

староденним Дніпром…» [7]. Стосовно пропозиції Варфоломія Шевченка звернути увагу на 
будинок Д. А. Трощинського у Ржищеві, Тарас Григорович 15 травня 1860 р. відписав: 

«Занехай Ржищев, цур йому, тому домові, повітці, вітрякові й отим трьом грушам». У цьому 
ж листі Т. Г. Шевченко просив брата швидше зторгуватися з паном Трощинським та вже 
починати будуватися: «….на ту весну, як Бог поможе, прибуду, а ти до того часу дбай о 

клапті землі, чи по сім, чи по тім боці, тілько щоб над самісеньким Дніпром. Та дбай так, 
щоб нам укупі оселиться… Якщо тобі дуже уподобався пан Трощинський, то бери в його 

службу; я чув, що він пан і заможний, і не лукавий. А там, як матимеш час, то подивися сам 
на ті Рудяки, бо Григорович і збрехать уміє. Якщо тобі подобаються оті Рудяки, то возьми в 
посесію 20 десятин на 25 літ, гарненько поторговавшись з Трощинським, та захожуйся 

будоваться. Се літо ніколи, а на те хіба. Та ще ось що: як зробиться отак, як я оце пишу, то 
дбай о дубовім лісі на надвірню комору (на робочу)». У другому листі від 29 червня того ж 

року Т. Г. Шевченко турбується швидше дізнатися про наслідки купівлі землі у Рудяках. «Чи 
був ти у Рудяках? Що ти там бачив і чи зробив що з тим паном Трощинським? Напиши мені 

швиденько» [2]. Одначе й Трощинський відмовив. 
Варфоломій продовжив пошуки землі й зрештою знайшов ділянку на Чернечій горі, яка 

належала місту Каневу. Т. Г. Шевченко прийняв рішення придбати тут десять десятин землі й 

у липні надіслав братові гроші (1 тис. крб.). Розуміючи, що до початку зими хату вже не 
побудувати, попросив Варфоломія купити хату попаді з Пекарів, яка тоді продавалася: «В 

Пекарях якась вдова-попадя продає хату: купить би та к осені перевезти на ґрунт і поставить. 
А весною нехай би сестра Ярина з меншим сином перевезлася в ту хату та й хазяйнувала, а 
тим часом я з жінкою прибуду...» (лист від 22 серпня 1860 р.). Тоді ж, у серпні 1860 р., він 

посилає Варфоломію Шевченку перероблений план хати, дає вказівки щодо купівлі 
будівельних матеріалів та будує плани на своє повернення весною 1861 р. Тарас Шевченко 

таки повернувся весною в Канів, але, на жаль, вже для вічного спочинку [6]. 
У електронних ресурсах поширюється інформація про те, що Т. Г. Шевченко під час 

перебування в Рудяках замалював хату місцевого священика, яку перед затопленням села 
Канівським водосховищем перенесли до переяславського скансену. Зокрема, ці відомості 
містяться в публікації Л. Громадської «Зустріч в утопленому селі»: «Увійшов в історію 

Рудяків тим, що Тарас Шевченко сподівався в ньому звести свою хату (про що він пише у 
листах до брата); та не судилося: на заваді став урядовець на прізвище Табачников… У 

Рудякові була хата священика, яку малював Шевченко. Після знищення села її перенесли у 
музей під відкритим небом, що у Переяславі. Малював поет і тополі, які вже спиляли. Вирізали 

при комуністичному режимі й вікові дуби, які росли між Кальним і Рудяковом; за переказами, 
їх посадили декілька століть тому монахи» [3]. 

Фрагмент зазначеної вище публікації наведено у вільній енциклопедії Вікіпедії: «Тарас 

Шевченко мав сподівання звести в Рудякові свою хату, про що писав у листах до свого брата, 
однак не судилося – на заваді став урядовець на прізвище Табачников. Хату рудяківського 

священика намалював Кобзар, після знесення села її перенесли у музей під відкритим небом у 
Переяславі» [9]. 

Дійсно, хату священика Миколаївської церкви Павла Миколайовича Осмоловського 

перенесено до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини наприкінці 
1971 р. й відновлено на початку 1972 р. (рис. 1). Вона стала основою для створення садиби 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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священника. В Рудяках вона розміщувалася поблизу дороги. На подвір’ї окрім хати 

розміщувалися: рублена комора, сарай-повітка, погрібник, колодязь. Священнику належало 33 
десятини землі (орної та сіножаті). В часи колективізації хата була усуспільнена, в 30-их рр. в 

ній розміщувався сільський медпункт, потім – лабораторія колгоспу. От тільки збудована ця 
хата наприкінці ХІХ ст., вже після смерті Кобзаря. Отже, він не мав змоги її бачити, малювати 

чи купувати. Окрім того відомо, що Т. Г. Шевченко жодного разу не бував у Рудяках, і всі 
переговори про купівлю земельної ділянки в цьому селі вів через свого брата Варфоломія 
Шевченка. Причому, судячи із листування між братами, Т. Г. Шевченко планував купувати у 

Рудякові лише землю, а не хату. Будинок він планував будувати, бо навіть вислав Варфоломію 
його схематичне креслення з власноручними написами. Версія з купівлею будинку 

священника могла виникнути внаслідок того, що його сплутали з хатою вдови-попаді з 
с. Пекарі, про купівлю якої Т. Г. Шевченко згадував у серпні 1860 р. 

Стосовно того, чому вибір Т. Г. Шевченка випав на Рудяків можемо припустити 
наступне. Основним критерієм для вибору ділянки для будівництва була безпосередня 
близькість до Дніпра – «на самісінькому березі річки», як зазначав Т. Г. Шевченко. Перевагу 

він надавав правому берегу Дніпра, крутому, гористому, порізаному глибокими ярами, що 
нависав над Дніпром кількома терасами. Та головне, місцевість обов’язково мала бути дуже 

мальовничою. Саме такими були краєвиди села Рудяків – «там такі місця гарні, що, трудно 
вже їх знайти і понад цілим Дніпром» – писав Варфоломій Шевченко Тарасу Григоровичу. 

Проте краса цієї місцевості була доволі оманливою. Внаслідок низинного розташування 

села, садиби майже всіх жителів с. Рудяків щорічно затоплювалися водою так сильно, що 
рудяківцям доводилося перебиратися на більш підвищені місця і жити там в тимчасових 

куренях, доки не вийде вода з хат, а цей період міг тривати аж до середини червня. Ще одна 
серйозна проблема – сипучі піски, які насувалися збоку Дніпра. Частину садиб повністю 

засипало піском так, що виднілися лише покрівлі хат. Піщаний бугор щороку збільшувався 
після розливів Дніпра і поволі наближався до села. Через це прибережні пасовиська були 
незручні, страждали від розливів Дніпра, який то заносив їх піском, то відрізав цілі їх шматки, 

іноді по 50 десятин за сезон. Ситуація з кожним роком погіршувалася. В таких умовах в селі 
неможливо було успішно розвивати ні скотарство, ані землеробство. Більшість населення 

займалося рибальством, візницьким промислом, виготовленням виробів із лози. Це село, а 
також сусідні села Гусинці і Кальне, постійно перебували на державних дотаціях. В 
тогочасних документах збереглися свідчення про тяжкий економічний стан вищезазначених 

сіл, згадки про те, що місцеві мешканці часто голодують, майже не мають навиків 
хліборобства і потребують допомоги з боку держави. Неодноразово створювалися комісії 

повітового і губернського рівнів з метою всебічного вивчення природних умов цієї місцевості 
та визначення засобів  для покращення ситуації [5, с. 112–116]. Вищезгадані природні та 

економічні умови с. Рудяків зумовили низький попит на землю в селі, а відтак, і низькі ціни, 
що, в комплексі з гарними краєвидами і близькістю Дніпра, імпонувало Тарасу Григоровичу. 

Таким чином, мріям Т. Г. Шевченка про власну домівку на березі Дніпра не судилося 

збутися. Було перебрано чимало варіантів, але зрештою землевласники відмовлялися 
продавати опальному поету землю під садибу – спочатку на правому березі Дніпра (біля 

с. Стайки), потім у с. Пекарі, а згодом на лівому березі Дніпра в с. Рудяки Переяславського 
повіту, та на Чернечій горі в Каневі. З часом доля купівлі Т. Г. Шевченком земельної ділянки 

та будинку обросла легендами та міфами. Один з них – це наміри придбати хату священника 
в с. Рудяків. Попри те, що цей міф достатньо легко спростовується, він продовжує жити у 
середовищі аматорів краєзнавства та сприяє популяризації Музею народної архітектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав». 
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Olena Zham  

WHAT HAPPENED TO THE HOUSE OF THE PRIEST P.M. OSMOLOVSKYI 

FROM THE VILLAGE OF RUDIAKIV OF BORYSPIL DISTRICT OF KYIV REGION IN 

PEREIASLAV SKANSEN: ZNAVNI ASPECTS OF SHEVCHENKO STUDIES 

 

The article refutes information that Taras Shevchenko was going to buy the house of the priest 

of the Nicholas Church Pavlo Mykolaiovych Osmolovskyi in the village of Rudiakiv of Voronkiv volos 

of Pereiaslav county of Poltava gubernia, which has been exhibited in the Museum of Folk 

Architecture and Folkways of the Middle Dnieper Area since 1971. It is considered circumstances of 

this myth, based on the poet's real intentions to buy 20 dessiatin of land for 1,500 rubles from the 

landowner of this village, state councilor Dmytrii Andriioovych Troshchynskyi and build a house in 

1859. Other attempts by Taras Shevchenko to buy a house of Dnieper area are fluently mentioned.  

Key words: Taras Shevchenkoю, village of Rudiakiv, house, priest P. M. Osmolovskyi, myth, 

Museum of Folk Architecture and Folkways of the Middle Dnieper Area.  
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Рис. 1. Хата священника П. М. Осмоловського з с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської 

обл. в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, 3 червня 1977 р., 

автор фото М. І. Жарких 

 

 

УДК 393:629:82:908(477.41-21)(092)Шевченко 

Станіслав Дембіцький 

(Переяслав) 

 

ВІДЗНАЧЕННЯ 100-РІЧЧЯ ТА 150-РІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА НА 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті розглядається відзначення 100-річчя та 150-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка 

на Переяславщині в порівняльному аспекті. Звертається увага на спільне та відмінне в 

ювілейних заходах. Показано офіційне святкування 100-річчя його пам’яті та всенародну 

шану Великому Поету, коли з покоління в покоління передаються перекази про перебування 

поета в селах Андруші та Вюۥнище. Вказано на провідну роль громадянського суспільства у 

відзначенні 150-річчя з дня смерті поета на Переяславщині в часи незалежної Української 

держави. В статті звертається увага на особливості пошанування поета на Переяславщині, 

де Т. Г. Шевченко неодноразово бував та написав свої провідні твори. Зокрема, вказано на 

велику роль музеїв у пошануванні поета, особливо, Музею Заповіту Т. Г. Шевченка. 

Ключові слова: Великий Кобзар, ювілей, Т. Г. Шевченко, Переяславщина, 100-річчя з дня 

народження Т. Г. Шевченка, 150-річчя з дня народження, поет, твори, відзначення, 

громадянське суспільство. 

 

Пошанування великих синів будь-якого народу в усіх цивілізованих суспільствах 

вважається аксіомою. Тарас Григорович Шевченко є саме таким для українського народу. 

Виховуючи повагу до нього, ми водночас посилюємо патріотизм серед нашого народу. 

Ювілеї з дня народження та смерті акумулюють різні спектри домінанти нашої поваги. У 

нинішній важкий час російсько-української війни питання любові до нашої землі та її захисту 


